
 

  

 

  
 

 

 

EDITAL Nº 01/2022 DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO 

SELETIVO PARA BOLSAS - REPITES/OASIS/UFRN/UNEMAT 

Rede de Pesquisa, Inovação e Tecnologia Social em Gestão de Resíduos Sólidos, Sustentabilidade e 

Economia Solidária (REPITES) 

 

 

Considerando que as inscrições de candidatos para pleitear as vagas destinam-se aos(às) estudantes do 

Campus Universitário de Tangará da Serra “Eugênio Carlos Stieler” não foram preenchidas, o projeto acadêmico 

“Rede de Pesquisa, Inovação e Tecnologia Social em Gestão de Resíduos Sólidos, Sustentabilidade e Economia 

Solidária (REPITES)”, sob responsabilidade de seu Coordenador, Washington José de Sousa (UFRN) em rede 

com Sandro Benedito Sguarezi e Sonia Aparecida Beato Ximenes de Melo (UNEMAT), no uso de suas atribuições 

legais, torna pública a prorrogação do Edital 01/2022 para o processo de seleção de bolsistas. Os bolsistas 

selecionados integrarão o projeto no intuito de atender ao objetivo de institucionalizar, à luz dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma rede interdisciplinar de grupos de pesquisa vinculados a programas de 

pós-graduação, com ênfase na gestão de materiais recicláveis e na inclusão socioprodutiva de catadores, 

intentando fomentar conhecimentos científicos, comparativos regionais e qualificação das condições de trabalho 

e renda em sistemas urbanos de coleta seletiva.  

 As inscrições ficarão prorrogadas no período de 26/04/2022 até 23h59 de 29/04/2022 e deverão ser realizadas 

mediante envio de mensagem eletrônica (e-mail) para melo.sonia@unemat.br com o seguinte título/assunto: 

“Seleção Bolsa REPITES”, seguindo rigorosamente os procedimentos seguintes: No corpo do e-mail devem 

informar: nome completo, data de nascimento, CPF, matrícula, telefone, e-mail para contato, síntese de 

suas principais aptidões e experiências acadêmicas e profissionais. No e-mail, deverão anexar histórico 

acadêmico. 

 

A ordem da arguição oral será divulgada, por e-mail, no dia 30 de abril de 2022, em ordem definida pela 

Comissão de Seleção, e será realizada por meio remoto. No referido e-mail, enviado aos(as) candidatos 

selecionados na primeira etapa, a Comissão de Seleção indicará o link da arguição oral (entrevista) do candidato. 

Esta etapa terá início no dia 02 de abril de 2022. 

 

 

 

 

Tangara da Serra, 26 de abril de 2022. 

 
 

 



 

  

Sonia Aparecida Beato Ximenes de Melo 

Professsora responsável pela seleção 


